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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/19-09/19 

URBROJ: 251-560-04-19-01 

Zagreb, 4.7.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 49. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'', održane zbog hitnosti telefonski 

dana 4.7.2019. s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović, Sayon Bangoura, Tatjana 

Brozić Perić, Maja Pavelić Opuhač, Slavko Pralas 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: - 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

 

Predsjednik je otvorio 49. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da je 

nazočno svih pet članova Upravnog vijeća te da se može pravovaljano odlučivati.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 48. sjednice Upravnog vijeća od 14.6.2019. 

2. Donošenje odluke o izboru spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na 

rad A.R. 

3. Donošenje odluke o izboru rehabilitatora/ice na određeno nepuno radno vrijeme 

do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi ____________ i povratka na rad 

u punom radnom vremenu 

4. Donošenje odluke o davanju u zakup prostora vrtića Učilištu Mirmar - ustanovi 

za obrazovanje odraslih za provođenje tečaja joge za odrasle 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 48. sjednice 

Upravnog vijeća od 14.6.2019. 
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AD2 

 

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na 

određeno vrijeme do povratka na rad A.R. koji je trajao od 17.6.2019. do 26.6.2019. 

Zaprimili smo tri prijave kandidata od kojih su dva zadovoljili formalne uvjete 

natječaja (S.J., I.H.) a jedan kandidat nije (R.M.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

S.J., SSS, iz Orle, Drnek, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme 

do povratka na rad A.R. 

 

 

AD3 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za rehabilitatora na 

određeno nepuno radno vrijeme do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi 

___________ i povratka na rad u punom radnom vremenu koji je trajao od od 

17.6.2019. do 26.6.2019.  Zaprimili smo dvije prijave kandidata. Kandidat M.C., 

VSS pedagog, zadovoljava formalne uvjete natječaja osim u dijelu koji se tiče 

tražene visoke stručne spreme u zvanju rehabilitatora, defektologa ili magistra 

edukacijske rehabilitacije, ali se može zaposliti na temelju članka 26. stavak 5. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 

94/13) koji propisuje da će se, ako se na natječaj ne javi (niti jedna) osoba koja 

ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj ponoviti u roku od pet mjeseci, a da 

se do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos može 

zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. Kandidat M.F., VSS 

magistra pedagogije, ne zadovoljava formalne uvjete natječaja zbog nepotpune 

dokumentacije. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.C., VSS, magistra pedagogije iz Zagreba, izabire se za radno mjesto rehabilitatora 

na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do prestanka korištenja prava 

I.G. na dopust radi ______ i povratka na rad u punom radnom vremenu, no ne dulje 

od donošenja odluke o izboru kandidata za radno mjesto rehabilitatora na određeno 

nepuno radno vrijeme temeljem ponovljenog natječaja isto radno mjesto, ali sve to 

najdulje do 5 mjeseci. 

 

 

AD4 Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica i obavijestila prisutne o molbi Učilišta 

Mirmar - ustanove za obrazovanje odraslih, Vrtlinovec, Vrtlinovec 63, OIB: 

25017413311, zastupanom po ravnateljici Martini Glibo, za zakup prostora vrtića za 

provođenje tečaja joge za odrasle. Čita se molba Učilišta.  

Nakon rasprave, a uz obrazloženje ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 
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Odobrava se sklapanje ugovora o zakupu prostora vrtića s Učilištem Mirmar - 

ustanovom za obrazovanje odraslih za provođenje tečaja joge za odrasle. Prihodi od 

zakupnine koristit će se za pokrivanje nastalih troškova za poboljšanje uvjeta rada 

ustanove. 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 16.30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

  

Ivan Meniga, v.r. Velimir Bulović, v.r. 

 


